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ABSTRAK  

Telah dilakukan pengukuran fluks neutron termal pada saluran beamport tidak tembus radial dengan tujuan untuk 

dimanfaatkan sebagai pengembangan fasilitas Subcritical Assembly For Molybdenum (SAMOP) reaktor Kartini. 

Pengukuran besarnya fluks neutron termal reaktor Kartini dilakukan dengan metode pengukuran tidak langsung, 

menggunakan analisis aktivasi neutron (AAN) terhadap detektor keping emas (Au) yang dipasang di lubang 

kolimator  saluran beamport tidak tembus radial. Pencacahan keping emas yang radioaktif dilakukan dengan 

menggunakan detektor Geiger Mueller.  Hasil yang didapatkan dari pengukuran fluks neutron termal pada beamport 

tidak tembus radial  sebesar (2,00×106 ± 6,38) 𝑛 𝑐𝑚−2𝑠−1 .  

Kata kunci : Fluks Neutron Termal, SAMOP, AAN,  Reaktor Kartini. 

 

 

ABSTRACT  

 

Thermal neutron flux measurements have been made on the non-translucent beamport channels for the purpose of 

being used as a development of the Kartini reactor Subcritical Assembly For Molybdenum (SAMOP) facility. The 

measurement of the magnitude of the Kartini reactor's thermal neutron flux was carried out by the indirect 

measurement method, using neutron activation analysis (AAN) against gold chip detector (Au) mounted in a 

radically non-translucent beamport drum beam collimator. The enumeration of radioactive gold pieces is done by 

using Geiger Mueller detector. The results obtained from the measurement of thermal neutron flux in the non-

translucent beamport of (2,00×106 ± 6,38) 𝑛 𝑐𝑚−2𝑠−1 . 

Keywords: Thermal Neutron Flux, SAMOP, AAN, Kartini Reactor. 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki tiga reaktor nuklir dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan riset yang 

dioperasikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN), salah satunya adalah reaktor Kartini tipe 

TRIGA MARK-II di Yogyakarta. Reaktor Kartini 

memiliki berbagai macam fasilitas iradiasi. Salah satu 

fasilitas iradiasi yang terdapat pada reaktor Kartini 

adalah fasilitas iradiasi 4 saluran beamport, yang 

pada setiap fasilitas eksperimen tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Saluran beamport 

merupakan fasilitas iradiasi eksperimen yang sangat 

memerlukan kajian terhadap distribusi fluks neutron 

termal dan neutron epitermal. Satu diantara 4 

beamport tersebut akan digunakan sebagai fasilitas 

reaktor subcritical assembly. Reaktor subcritical 

assembly ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai 

fasilitas sumber neutron bagi pengembangan fasilitas 

Subcritical Assembly for Molybdenum Production 

(SAMOP) [1] . Gambar 1 menunjukkan 

penampakan fasilitas iradiasi reaktor Kartini dari 

atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak atas geometri 

 reaktor Kartini [1] . 
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Konsep sistem Subcritical Assembly for 

Molybdenum Production atau SAMOP ini didasarkan 

pada proses reaksi pembelahan inti 235U yang 

berlangsung selama masih ada sumber neutron yang 

berasal dari luar sistem. Jika sumber neutron yang 

berasal dari luar dimatikan secara otomatis proses 

reaksi fisi akan terhenti, atau yang disebut dengan 

perangkat subkritik. Disain SAMOP memerlukan 

sumber neutron luar berupa neutron termal [2]. 

Sumber neutron untuk SAMOP menggunakan 

neutron keluaran dari beamport reaktor Kartini 

dengan tingkat fluks neutron minimum sebesar 106 

n/cm2 s [3] . 

Pengukuran fluks neutron termal pada 

saluran beamport tidak tembus radial menggunakan 

pengukuran secara tidak langsung yaitu dengan 

metode analisis aktivasi neutron (AAN). Prinsip 

analisis aktivasi neutron adalah timbulnya 

radioaktivitas imbas dari suatu cuplikan setelah 

diiradiasi oleh neutron. Pengukuran fluks neutron 

pada beamport  tidak tembus radial  menggunakan 

aktivasi cuplikan lempengan foil emas (197Au). 

Cuplikan yang akan dianalisis, diiradiasi dengan 

menggunakan suatu sumber neutron maka terjadi 

reaksi penangkapan neutron oleh inti atom unsur-

unsur tersebut dan berubah menjadi radioaktif. 

Reaksi ini disebut reaksi pengaktifan neutron, yang 

biasa ditulis sebagai reaksi neutron-gamma (n, γ) [4]. 

Secara umum reaksinya dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

197Au + 0n1 → 198Au + γ  

Hasil reaksi di atas adalah isotop yang bersifat 

radioaktif yang memancarkan sinar gamma yang 

dipancarkan oleh berbagai unsur dalam cuplikan. 

Intensitas sinar gamma spesifik tersebut sebanding 

dengan jumlah isotop dalam cuplikan.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Alat Penelitian 

1. Kolimator, digunakan untuk penyearah berkas 

neutron dari sumbernya. 

2. Perangkat spektrometri gamma, detektor Geiger 

Mueller (GM) digunakan untuk mencacah keping 

emas setelah diiradiasi.           

3. Sumber neutron (dalam penelitian ini digunakan 

sumber neutron dari beamport tidak tembus radial 

pada reaktor Kartini)  

4. Sumber standart Co60  digunakan untuk kalibrasi 

detektor. 

5. Selotip, digunakan untuk merekatkan keping emas 

pada bagian luar saluran beamport (dinding 

kolimator) yang ingin diketahui fluks neutronnya. 

6. Pinset, digunakan untuk mengambil keping emas. 

7. Timbangan elektronik, digunakan untuk 

mengukur massa keping emas. 

8.  Countainer, digunakan untuk membawa sampel 

dari beamport ke laboratorium untuk dilakukan 

pencacahan. 

9.  Plastik clip, digunakan untuk membungkus 

sampel yang akan diiradiasi sebelum direkatkan 

ke bagian luar saluran beamport (dinding 

kolimator). 

 

B. Bahan Penelitian 

1.  foil emas ( 197Au) 

       Waktu paruh = 2,7 hari 

Massa = 0,053 gram (untuk kode sampel emas P 

dan sampel emas Q) 

 

2. Sumber standart Co60  yang digunakan untuk 

kalibrasi detektor, dengan spesifikasinya sebagai 

berikut : 

Tanggal produksi = 09 Januari 1981 

Aktivitas mula-mula = 311,964412 dps 

Waktu paruh = 5,24 tahun 

3. Cadmium (Cd),  

Waktu paruh = 5,3 tahun 

 

C. Langkah Kerja 

Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan dan menimbang massa foil 

emas (Au) sebanyak 2 keping, 1 keping  di 

gabung dengan  cadmium (Cd).  

2. Membuka saluran beamport untuk 

memasukkan kolimator di dalam saluran. 

3. Memberi kode pada setiap foil emas terpasang 

untuk menunjukkan posisi di dinding 

kolimator. 

4. Memasang foil emas pada dinding kolimator 

dengan menggunakan selotip. 

5. Menutup beamport yang telah dimasukan 

kolimator dengan beam capture atau shielding. 

Tahap Iradiasi 

1. Foil emas dipasang pada lubang kolimator 

yang telah dimasukkan ke saluran beamport .  

2. Reaktor dioperasi-kan pada daya 100 kW. 

Kemudian proses iradiasi sampel dilakukan  

selama 3 jam 31 menit untuk kode sampel P 

dan Q. Setelah dilakukan iradiasi sampel 

kemudian operasi reaktor 

dihentikan/shutdown. 

3. Menunggu dan mencatat waktu tunda setelah 

operasi reaktor dihentikan sampai pencacahan 

dimulai. 

4. Membuka saluran beamport dan mengambil 

keping emas yang telah diiradiasi, kemudian 

menutup kembali saluran beamport . 

5. Mengambil dan menyimpan foil emas ke 

tempat penyimpanan sementara dengan 

menggunakan container. 

Tahap Pencacahan 

1. Melakukan kalibrasi detektor Geiger Muller 

dengan menggunakan sumber standar Co60 .  

2. Melakukan  pencacahan setiap keping emas 

selama  300 detik. 

3. Melakukan analisa data. 
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ANALISA DATA 

 

Penentuan fluks neutron dilakukan secara tidak 

langsung dengan menggunakan metode analisis 

pengaktifan neutron. Cuplikan yang digunakan 

adalah foil emas terbungkus cadmium untuk 

menentukan fluks neutron cepat dan foil emas yang 

tidak terbungkus untuk menentukan fluks neutron 

total.  

Untuk menghitung fluks neutron cepat dan 

fluks neutron total menggunakan persamaan dibawah 

ini  : 

 

φ  = 
𝜆 𝐶 𝑝

𝑘𝐵𝑐∑𝑎𝑐𝑡 (1−𝑒−𝜆𝑡𝑖)(𝑒−𝜆(𝑡𝑑−𝑡𝑖))(1−𝑒−𝜆𝑡𝑐)
  (1) 

     

Dengan : 

 

λ   = tetapan peluruhan 

ρ  = massa jenis emas ( gr/cm3 ) 

 C   =  jumlah cacah 

 Φ   = fluks neutron (n cm-2s-1) 

 V   = volume materi (cm3) 

 ∑act  = adalah tampang lintang aktivasi 

makroskopis (cm-1) 

 k  = konstanta (efisiensi detektor) 

 ti  = lama waktu iradiasi (s) 

    td  = lama waktu tunda  (s) 

     tc  =  lama waktu pencacah (s)   

 Bc  = adalah berat cuplikan (gram) 

Setelah mengetahui nilai fluks neutron cepat dan nilai 

fluks neutron total, selanjutnya adalah menghitung 

fluks neutron termal dengan persamaan seperti 

dibawah ini : 

 

Ф𝑡 = Ф𝑇 - Ф𝐶   (2)

     

Dengan : 

Ф𝑡  = fluks neutron termal ( n cm2 s-1) 

Ф𝑇  = fluks neutron total    ( n cm2 s-1) 

Ф𝑐  = fluks neutron cepat  ( n cm2 s-1) 

 

Langkah berikutnya setelah diketahui besar 

fluks neutron termal adalah menghitung nilai 

ketidakpastian fluks neutron. Untuk menghitung 

ketidakpastian fluks neutron menggunakan 

persamaan dibawah ini : 

 

Δϕ =
𝜆2𝐶𝜌

𝑘Σ𝑎𝑐𝑡𝐵𝑐(1−𝑒−𝜆𝑡𝑖)(𝑒−𝜆𝑡𝑑)(1−𝑒−𝜆𝑡𝑐)
[

1

𝜆𝐵𝑐
Δ𝐵𝑐 +

𝑒−𝜆𝑡𝑖

1−𝑒−𝜆𝑡𝑖
Δ𝑡𝑖 + Δ𝑡𝑑 +

𝑒−𝜆𝑡𝑐

1−𝑒−𝜆𝑡𝑐
Δ𝑡𝑐]    (3)  

 dan untuk mendapatkan nilai ketidakpastian fluks 

neutron termal menggunakan persamaan dibawah ini 

: 

∆𝜙𝑡  =  ∆𝜙𝜏 + ∆𝜙𝑐   (4) 

    

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan Fluks Neutron : 

Data pengukuran fluks neutron pada fasilitas iradiasi 

saluran beamport tidak tembus radial ditunjukkan 

seperti tabel  berikut :  

Tabel 1. Hasil laju cacah dan waktu tunda kode Q 

 

Tabel 2. . Hasil laju cacah dan waktu tunda kode P 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisis 

penentuan fluks neutron dengan metode tak 

langsung menggunakan foil emas yang 

diaktivasi pada beamport tidak tembus radial 

sebagai fasilitas iradiasi subcritical assembly for 

molybdenum production (SAMOP). Metode tak 

langsung bertujuan untuk memperoleh besarnya 

fluks neutron dengan daya maksimal yaitu 100 

kW.  

Pengukuran besaran fluks neutron 

dengan aktivasi foil dilakukan dengan cara yaitu 

aktivasi foil (Au197) tanpa menggunakan 

pembungkus cadmium dan aktivasi foil (Au197) 

dengan menggunakan pembungkus cadmium. 

Pada waktu aktivasi cuplikan tanpa pembungkus 

cadmium seluruh neutron yang dihasilkan dalam 

teras reaktor dapat berinteraksi dengan foil, 

sehingga akan mendapatkan neutron total yaitu 

neutron cepat dan neutron termal. Selanjutnya 

untuk foil yang dibungkus dengan cadmium 

hanya bereaksi dengan neutron cepat karena 

neutron termal dengan energi ≤ 0,5 eV tidak 

dapat menembus cadmium, atau foil hanya 

bereaksi dengan neutron yang mempunyai 

energi ≥ 0,5 eV. Selisih besar fluks neutron dari 

Sampel tanpa dibungkus Cadmium 

Kode Pengulangan cacah 

Waktu 

tunda 

(td) 

(sekon) 

Q 

1 156690 2640 

2 157600 2940 

3 156798 3240 

Sampel dibungkus Cadmium 

Kode Pengulangan cacah 

Waktu 

tunda (td) 

(sekon) 

P 

1 43934 1620 

2 43669 1980 

3 43731 2280 
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kedua bahan teraktivasi tersebut setelah dicacah 

merupakan besar fluks neutron termal. Neutron 

termal inilah yang nantinya akan dimanfaatkan 

dalam fasilitas iradiasi SAMOP. Setelah foil 

emas tertempel tepat pada lubang dinding 

kolimator dan telah dimasukkan dalam 

saluran beamport tidak tembus radial, maka 
selanjutnya adalah melakukan iradiasi sampel. 

Pengukuran fluks neutron dimulai dengan 

mengoperasikan reaktor (start up ) pada pukul 

10.11 WIB dan reaktor kristis dengan daya 100 

kW pada pukul 10.22. Iradiasi sampel dilakukan 

dengan mengoperasikan reaktor pada daya 

maksimal yaitu pada saat reaktor kritis dengan 

daya 100 kW dan pada saat pukul 13.53 WIB 

operasi reaktor dihentikan (shut down). Iradiasi 

keping emas dilakukan selama 3 jam 31 menit 

atau 12660 sekon.  Setelah  iradiasi dilakukan, 

maka  keping emas dikeluarkan dari dalam 

reaktor. Pengeluaran sampel keping emas  dari 

dalam reaktor dilakukan dengan cara 

menggunakan pinset untuk mengeluarkan 

sampel dari lubang kolimator saluran beamport. 

Sampel yang dikeluarkan dari lubang kolimator 

saluran beamport reaktor dimasukkan dalam 

countainer untuk dibawa ke laboratorium dan 

selanjutnya dilakukan proses pencacahan. Pada 

saat proses pencacahan dilakukan, peneliti juga 

harus memperhatikan dan mencatat waktu tunda 

mulai pada saat reaktor dimatikan sampai 

dengan waktu dimulainya pencacahan seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Dalam pencacahan foil emas dilakukan 

dengan detektor Geiger Mueller. Foil emas yang 

diaktivasi pada daya maksimal yaitu 100 kW 

memiliki waktu tunda lebih lama. Hal tersebut 

dikarenakan aktivitas yang keluar pada saat 

proses pencacahan cukup besar. Setelah selesai 

proses pencacahan, langkah berikutnya adalah 

teknik analisa data. Untuk menghitung fluks 

neutron menggunakan persamaan (1) dan (2). 

Dengan menggunakan persamaan tersebut akan 

didapatkan fluks neutron sebesar  

(2,00×106 ± 6,38) 𝑛 𝑐𝑚−2𝑠−1 . Secara teoritis 

fluks neutron termal  pada saluran beamport 

reaktor Kartini dikatakan memenuhi syarat 

fasilitas iradiasi SAMOP memiliki orde 

minimum 106  n.s-1.cm-2 (BATAN, 2016). 

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa nilai fluks neutron pada beamport radial 

tidak tembus di reaktor Kartini sudah memenuhi 

syarat untuk dapat dimanfaatkan dalam fasilitas 

iradiasi SAMOP  karena berorde 106  n.s-1.cm-2 .  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil fluks neutron termal 

pada saluran beamport  sebesar (2,00 ×106 ± 

6,38) n.cm -2.s -1 . Data hasil perhitungan fluks 

neutron  ini lebih  besar jika dibandingkan 

dengan  penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Widarto mengenai distribusi fluks neutron 

pada saluran beamport reaktor Kartini berkisar 

pada orde 105 n.cm -2.s -1. Hal ini disebabkan 
karena penelitian dilakukan dengan 

menggunakan alat yaitu  kolimator sebagai 

penyearah berkas neutron. Adanya 

kolimator yang terpasang pada saluran 

beamport mengakibatkan berkas neutron 

untuk dapat terpusat ke titik sampel yang 

dituju. Secara teoritis besar fluks neutron 

agar dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan fasilitas iradiasi memiliki 

orde minimum 106 n.cm -2.s -1  , sedangkan 

pada penelitian ini hasilnya adalah sebesar 

(2,00 ×106 ± 6,38) n.cm -2.s -1. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengukuran fluks 

neutron cukup baik untuk dimanfaatkan 

sebagai pengembangan fasilitas Subcritical 

Assembly for Molybdenum Production 

(SAMOP). 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka penulis menyarankan  untuk 

menggunakan sampel  keping emas yang lebih 

banyak dengan beberapa kali pengulangan. Hal 

teserbut dilakukan supaya hasil fluks neutron 

lebih maksimal untuk dimanfaatkan sebagai 

pengembangan fasilitas  iradiasi pengembangan 

Subcritical Assembly for Molybdenum 

Production (SAMOP). 
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